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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, torsdagen den 10 februari 2022 klockan 11.00 
  
Avser paragrafer 19 - 36 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-08 
Anslaget sätts upp 2022-02-10 
Anslaget tas ned 2022-03-04 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Digitalt via Teams samt Kungsängslilja, tisdagen den 8 februari 2022, 

klockan 09.00–16.15 
  
Ajournering Mellan § 21 och 22 klockan 10.10–10.30 

Under § 22 klockan 11.45–12.48, 14.30–14.35, 15.15-15.35 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Jenny Gavelin (L) 
Matz Keijser (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2021/900 

Beslut om särskilt arvode till valnämndens ordförande 
och valnämndens vice ordförande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

1. Valnämndens ordförande får ett årsarvode på 10 procent av basarvodet 
utbetalt per månad under valåret 2022. 
 

2. Valnämndens vice ordförande får ett årsarvode på 5 procent av basarvodet 
utbetalt per månad under valåret 2022. 
 

3. Upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, KS 2019/315, § 11, 
punkt nummer ett.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande särskilt arvode 
till valnämndens ordförande och valnämndens vice ordförande den 11 januari 
2022, § 16. Motiveringen för återremittering var för att 
kommunledningsförvaltningens skulle utreda om valnämndens ordförande och vice 
ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad under valåret istället för en 
klumpsumma utbetalt i samband med valet.  

Kommunledningsförvaltningen har gjort en jämförelse hur tre likvärdiga kommuner 
arvoderar ordförande och vice ordförande för valnämnden. Kommunerna valdes 
utifrån SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) kommungruppsindelning från 
2017. Valen gjordes utifrån antalet invånare och tillhör också gruppen likt Enköping 
- lågpendlingskommun nära större stad. Kommunerna i jämförelsen är Motala 
kommun (42 600 invånare), Sandviken kommun (37 800 invånare) och Uddevalla 
kommun (53 500 invånare) och de ger följande årsarvode till ordförande och vice 
ordförande i valnämnden:  

Motala kommun: 8 procent till ordförande år då det genomförs allmänna val, 
Europaparlamentsval eller folkomröstningar. Vice ordförande får inget årsarvode.  

Sandviken kommun: Ordförande och vice ordförande får en engångssumma efter 
avslutat val på 5 procent vardera.  
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Uddevalla kommun: Ordförande får 9 procent under valår. Vice ordförande får 7,25 
procent under valår. Ordförande får 0,50 procent under ett icke valår. Vice 
ordförande får 0,25 procent under ett icke valår.  

Utifrån kommunledningsförvaltningen jämförelse med de tre utvalda kommunerna 
bedöms 8 procent av basarvodet per månad under valåret som rimligt belopp till 
valnämndens ordförande. Utöver årsarvodet föreslår kommunledningsförvaltningen 
att inget extra arvode betalas ut i samband med arbete på valdagen. 

Enligt regler för arvoden och partistöd arvoderas vice ordförandena 50 % av 
ordförandens arvode. Med anledning av det föreslås även vice ordförande för 
valnämnden få 4 % av basarvodet per månad under valåret.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att valnämndens ordförande får 10 procent under valåret och 
att valnämndens vice ordförande får 5 procent i årsarvode utifrån att 
kommunfullmäktiges ordförande får 10 procent i årsarvode.  

Jesper Englundh (S), Jenny Gavelin (L) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till 
Peter Books (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Peter Books 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 16 
Bilaga, ekonomiska konsekvenser 
Regler för arvoden och partistöd Enköpings kommun, 2019-04-15 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Löneservice, för åtgärd 
Valnämndens ordförande, för kännedom  
Valnämndens vice ordförande, för kännedom  
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